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Termo de Responsabilidade – Formatação de Computador
Este termo de responsabilidade visa confirmar e garantir que o usuário, quando da solicitação de
formatação em seu equipamento, esteja totalmente ciente de quais são as suas responsabilidades nesta
tarefa, não deixando assim espaço para dúvidas ou futuros problemas.
A formatação é um procedimento que apaga todos os dados do computador, incluindo documentos,
arquivos de mídia, programas instalados, etc. Para voltar a ter acesso ao que se encontrava na máquina
antes da formatação, é necessária a realização prévia de uma cópia de segurança (backup).
Conforme normas da universidade, a cópia de segurança de arquivos em computadores é de
responsabilidade do próprio usuário. O usuário deve se certificar antes da assinatura deste termo de
responsabilidade, se realizou adequadamente a cópia de segurança de todos os seus documentos e arquivos
em mídia externa ao computador. Caso existam dúvidas sobre como realizar tal procedimento, a Seção de
Informática se prontifica a auxiliar com as instruções necessárias, desde que a(s) mídia necessária(s) sejam
do próprio usuário, antes da assinatura deste termo de responsabilidade.
A Seção de Informática só poderá instalar softwares licenciados com as chaves de validação
necessárias. Caso exista algum programa que exija a validação de licença em seu computador, como
Microsoft Windows, Microsoft Office, e outros softwares proprietários, o usuário se responsabiliza por guardar
as chaves das licenças e mantê-las arquivadas para posterior instalação dos softwares. Alguns tipos de
chaves possuem limitações em relação ao número máximo de instalações e/ou de computadores instalados,
onde pode ser necessário que o usuário tenha que entrar em contato com o fornecedor para regularização da
chave. Os softwares que não possuírem a mídia de instalação disponíveis na Internet no site do fabricante,
deverão ser fornecidos pelo usuário através de mídia externa, em bom estado de conservação.
Garantindo estar ciente de todas as informações acima, e que todos os procedimentos acima
indicados já foram realizados, declaro que o computador pode ser formatado pela Seção de Informática.
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